
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 



1. Мета дисципліни - Ознайомити студентів із законодавчою базою, що регламентує 
діяльність медіа в Україні; навчити студентів орієнтуватися у сучасному правовому полі щодо 
охорони авторських та суміжних прав; вивчити основні права та обов’язки всіх учасників 
авторсько-правових відносин; ознайомитись із особливостями правової охорони різних 
об’єктів авторського та суміжних прав; навчити визначати випадки порушення авторських 
прав та захищати їх цивільно-правовими способами; навчити захищати порушені права у суді.  
2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 
Знати:  
▪ Основи медіаправа; 
▪ Правове поле діяльності медій. 
Вміти: 
▪ Працювати із нормативними документами; 
▪ Знати типи та аналізувати умови договорів, що укладаються в медіасфері. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Дисципліна складається з 2-ох змістових модулів. Під час вивчення дисципліни передбачений 
розгляд таких питань: Поняття, предмет, завдання та джерела авторського права. Історія 
авторського права. Законодавча база з авторського права в Україні. Міжнародне 
співробітництво у сфері охорони авторського права. Об'єкти та  суб’єкти авторського права. 
Немайнові та майнові права авторів. Термін охорони авторським правом. Вільне використання 
авторських творів. Охорона об’єктів авторського права у медіасфері. Аудіовізуальні твори як 
об’єкти авторського права. Об’єкти та суб’єкти суміжних прав. Права виконавців, виробників 
фонограм та організацій мовлення. Колективне управління правами авторів. Авторські 
товариства та організації колективного управління правами авторів. Охорона та захист 
товарних знаків в медіагалузі. Договірні відносини у медіа сфері. Види договорів у діяльності 
ЗМІ. Структура та основні положення договору. Відповідальність за порушення умов 
договору. Правові способи захисту прав у суді. Види відповідальності за порушення 
авторських та суміжних прав. Захист авторських прав в Інтернеті. 

4. Завдання (навчальні цілі) навчальної дисципліни передбачає дати студентам знання щодо 
об’єктів та суб’єктів авторського та суміжних прав, законодавчого врегулювання відносин у 
сферах, що пов’язані із використанням об’єктів авторського права, ознайомити із нормами 
міжнародного та вітчизняного законодавства у цій сфері, ефективними способами захисту 
прав.  
 

5. Результати навчання за дисципліною:  
код 

Результат навчання 

Форми (та/або 
методи і 
технології) 
викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 
та пороговий 
критерій 
оцінювання 
(за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін
и 

1.1 Знати права та обов’язки власників 
авторських прав та інших учасників 
авторсько-правових відносин; 
 

Тема 3 (лекція + 
самостійна 
робота) 

Письмові 
завдання та 
усна відповідь 

9% 

1.2 Знати українську та міжнародну 
системи охорони авторського права 

Тема 2-3 (лекція + 
семінар+самості
йна робота) 

Письмові 
завдання  

16% 

1.3 Знати особливості правової Тема 4 Письмові 9% 



 
 
 
 
 
4.1 

охорони об’єктів авторського права 
(оригінальних та похідних; 
створених у співавторстві, 
службових творів та творів, 
створених на замовлення). 
Самостійно визначати шляхи 
взаємодії із правовласниками для  
використання об’єктів авторського 
права під час виготовлення 
медіапродукту.  

(лекція+семінар+ 
Самостійна 
робота) 

завдання  
 
 
 
 

10% 

1.4 
 
 
2.1 

Знати строки дії авторських прав та 
можливості вільного використання 
авторських творів; 
Вміти зареєструвати авторські 
права на твір. 
 

Тема 
5(лекція+семінар
+самостійна 
робота) 

Письмові 
завдання, 
рольова гра 

6% 

3.1 Співпрацювати із авторськими 
товариствами та організаціями 
колективного управління правами 
авторів; 
 

Тема 9 
(лекція+семінар+ 
самостійна 
робота) 

Письмові 
завдання 

10% 

1.5 
 
 
2.2 

Знати правила укладання 
авторських і трудових договорів 
між автором та роботодавцем; 
Вміти укладати авторський договір 
із замовником або роботодавцем; 
 

Тема 10 
(лекція+семінар) 

Письмова 
робота, 
участь у 
дискусії, 
рольова гра 

10 % 

1.6 
 
2.3 
 
 
 
2.4 
 
 
2.5 

Знати способи цивільно-правового 
захисту авторських прав.  
Вміти правильно визначати факти 
порушення авторських прав та 
вимагати відповідного 
відшкодування завданих збитків; 
Вміти скласти позовну заяву або 
претензію з приводу порушених 
авторських прав; 
Вміти захищати порушені 
авторські права цивільно-
правовими способами. 
 

Тема 12-14 
(лекція+семінар+ 
самостійна 
робота) 

Письмові 
завдання, 
рольова гра 

22 % 
 
 
 
 
 

18% 

 
7. Схема формування оцінки. 
7.1 Форми оцінювання студентів:  
- семестрове оцінювання:  
У межах дисципліни пропонуються такі типи завдань: виконання письмових завдань, 
самостійних досліджень за темою, участь у дискусійному обговоренні тем, доповіді та участь 
у рольових іграх на заняттях.  
Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою, яка 
розраховується як сума оцінок за модуль.   
Оцінка за лекційне заняття становить 1 бал та враховує присутність студента (або підготовку 
реферату за темою) та участь у обговоренні дискусійних питань. Навчальний семестр включає 
в себе 14 семінарських занять з навчальної дисципліни. Серед форм контролю усна відповідь 



оцінюється до 3 балів, що враховує повноту відповіді; наведення прикладів, що засвідчують 
ознайомлення студента із переліком запропонованих джерел та літератури. Участь у рольових 
іграх допомагає оцінити здобуті навички студента щодо застосування на практиці. За цим 
критерієм вона оцінюється у до 2 балів (рольові ігри до тем 3, 4, 5, 11) Виконання письмових 
завдань залежно від їх обсягу оцінюється в 1-3 бали та враховують креативне мислення 
студента (завдання до теми 5), вміння аналізувати та систематизувати інформацію, практичні 
навички роботи (завдання до теми 8, 9), оволодіння теоретичним матеріалом (реферати та 
доповіді за темами).  
 
Самостійна робота: Під час кожного лекційного заняття викладач пропонує обсяг матеріалу 
для самостійного опрацювання. Оцінювання самостійної роботи студентів відбувається через 
виконання завдань передбачених в межах дисципліни. 
 
Відпрацювання: У разі якщо студент вчасно не виконав завдання до семінарського заняття, 
він повинен це зробити впродовж семестру, однак оцінювання цих робіт становитиме 60% від 
визначених за шкалою критеріїв. 
 
Розподіл балів за семестр відбувається таким чином: 
Модуль 1 – 30 балів (маx) та Модуль 2 – 30 балів (max) (див. Табл. )1. 
       У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-8 , у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 9-14. 
Умовами допуску студента до заліку є:  
- відсутність заборгованостей (за завданнями для самостійної роботи); 
- зарахування індивідуального завдання (якщо заплановано); 
- відсутність заборгованостей з модульних контрольних робіт 1-2.  

Таблиця 1 
 

Система оцінювання за формами контролю в межах модулів 
Завдання Мінім. к-сть балів Макс. к-сть балів 

Кількість балів за змістовий модуль І (min — 18; max — 30) 
Участь у обговоренні дискусійних тем 
(лекція) або реферат РН 1.2, РН 1.3, РН 
4.1 

1 бал×3 зан.= 
3 бали 

1 бали×3 зан.= 
3 бали 

Робота на занятті (семінар) РН 1.4, РН 
2.1, РН 4.1 

1 бал×3 зан.= 
3 бали 

2 бали×3 зан.= 
6 бали 

Доповідь 1 бал× 6 зан.= 6 бали 1 бал× 6 зан.= 6 
бали 

Рольова гра 1 бал×3 зан.= 
3 бали 

2 бали×3 зан.= 6 
бали 

Виконання завдання (добірка прикладів, 
аналіз) 

1 бал×2 зан.=2 бали 2 бали×2 зан.= 4 
бали 

Модульна контрольна робота 2 бал 5 бали 
Кількість балів за змістовий модуль ІІ (min — 18; max — 30) 

Рольова гра 7 бал×1 зан.= 
7 балів 

12 бали×1 зан.= 12 
бали 

Реферат 1 бал (1 реферат)=  
1 бал 

2 бали (1 
реферат)=  
2 бали 

Доповідь 
 

1 бал×3 зан.= 3 бали 1 бали×3 зан.= 3 
бали 

Виконання завдання  2 бал ×4 зан.= 8 бали 2 бал ×4 зан.= 8 
бали 

Проект договору РН 2.2, РН 1.5 9 бал  14 балів  



Виконання завдання (позовна заява) РН 
2.4 

2 бал  3 бали  

Модульна контрольна робота 12 бали 18 бали 
Усього за модулі 60 балів 100 балів 

 
- підсумкове оцінювання (у формі заліку):  
За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка 
розраховується як сума оцінок за модуль (див. табл. 1). 
 

 
Таблиця 1 

Розподіл балів 
 

Розподіл балів 
  Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 Підсумкова оцінка 

Мінімум 40 20 60 

Максимум 60 40 100 

 
7.2 Організація оцінювання. Роботи протягом семестру подаються відповідно до графіку їх 
виконання не пізніше встановлених дат. Оцінка виконаних робіт враховує параметри 
дотримання графіку подання робіт, повноту виконання роботи та її  відповідність заявленим 
критеріям,  використання різних джерел, грамотність та мовну акуратність роботи.  
 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 
8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план  лекцій  і  семінарських занять 
 

№  Назва  теми 
Кількість годин 

лекції семінари самост. 
робота 

Змістовий модуль 1. Авторське право та суміжні права. Система  правової охорони 

1 Поняття, предмет, завдання та джерела 
авторського права. Історія авторського права. 2  2 

2 
Законодавча база з авторського права в Україні 

2  6 

3 Міжнародне співробітництво у сфері охорони 
авторського права 2  4 

4. Об'єкти та  суб’єкти авторського права. 2  6 



5. 
Немайнові та майнові права авторів. Термін 
охорони авторським правом. Вільне 
використання авторських творів 

2  4 

6. 
Охорона об’єктів авторського права у 
медіасфері.Аудіовізуальні твори як об’єкти 
авторського права 

 2 4 

7. 
Об’єкти та суб’єкти суміжних прав. Права 
виконавців, виробників фонограм та 
організацій мовлення. 

 2 4 

8. Охорона та захист товарних знаків в медіагалузі 2  2 

Модульна контрольна робота 1  2  

Змістовий модуль 2. Управління та захист авторських та суміжних прав авторів  

9. 
Колективне управління правами авторів. 
Авторські товариства та організації 
колективного управління правами авторів. 

2  4 

10. Договірні відносини у медіасфері. Види 
договорів у діяльності ЗМІ. 2         4    

11. Структура та основні положення договору. 
Відповідальність за порушення умов договору.         8 

12. Правові способи захисту прав у суді 2  4 

13. Види відповідальності за порушення 
авторських та суміжних прав 2  4 

14. Захист авторських прав в Інтернеті  2 4 

Підсумкова модульна контрольна робота  2  

 ВСЬОГО 20 10 60 

 
Загальний обсяг 90 год., у тому числі: 
Лекційних занять – 20 год. 
Семінарських занять – 10 год. 
Самостійної роботи – 60 год. 
 
 9. Рекомендовані джерела:   

Основна: 
 

Нормативно-правові акти 
1. Конституція (Основний Закон) України. - Режим доступу : 
http://zakon.rada.gov.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 
2. Бернська конвенція про охорону літературних та художніх творів – Режим доступу : 
http://zakon.rada.gov.ua. 
3. Всесвітня конвенція про авторське право – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 
4. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні 
права” – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 
5. Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про рекламу” – 
Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 
6. Кримінальний Кодекс України – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 
7.  Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і 
організацій ефірного мовлення – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 



8.  Цивільний кодекс України – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 
 

Науково-практична література 
9.  Афанасьєва К. О. Авторське право: Практ. посібник. – К: Атіка, 2006. – 224 с. 
10. Афанасьєва К. О. Право видавця та редактора / К. О. Афанасьєва. – К.: 2012. – 203 с. 

11.  Журавльов Д.В., Чижмарь К. І. Авторське право та суміжні права в Україні. Їх захист 
та відповідальність: практичний посібник.- Вид. ЦУЛ, 2020.- 224 с. 

12. Багрій Т.Я., Биркович О.І., Биркович Т.І., Бондар І.С. Використання об'єктів 
інтелектуальної власності в рекламі. - Вид. Ліра-К, 2016.- 520 с. 
13. Харитонова О.І. Право інтелектуальної власності: підручник. Вид.: ЮрінкомІнтер, 
2020, 540 с. 
14. Вахонєва Т.М. Авторське право і суміжні права в Україні: навчальний посібник. 2-ге 
видання, перероблене і доповнене. Вид.: Дакор, 2019, 576 с. 
 
 
Додаткова:  

Науково-практична література 
15.  Авторське право і суміжні права в Європі / під ред. Капіци Ю. М. – К: Логос, 2012. – 
696 с. 

16.  Інтелектуальна власність: Словник-довідник: У 2 томах / Державне патентне 
видавництво / О. Д. Святоцький (ред..), В. С. Дроб’язко (ред..). – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 
2000. – (Бібліотека словників «Ін Юре»). Т. 1: Авторське право і суміжні права – 356с.; Т. 2: 
Промислова власність. – 268с. 
17.  Валлє Віра Парадокси права інтелектуальної власності. - К.: Освіта України, 2010. - 448 
с. 
 
 

 
   
 
 
 


